التـّسجيل للعام الدرّاسيّ 2021/2020
يف  15كانون ال ّثاين 2020

حضرة األهـلني الكـرام،

راس
الراهبات األنطون ّيات ،مار الياس -غزير ،أن
ّ
يس إدارة ثانو ّية ّ
ترحب بأوالدكم العام الدّ ّ
ّ
املقبل  ،2021/2020وتعلن فتح باب التّسجيل للتّالمذة احلال ّيني وإلخوهتم وأخواهتم اجلدد من  20لغاية
املدرس ،بني
 31كانون ال ّثاين  2020وللتّالمذة اجلدد ،بني اإلثنني  3شباط واجلمعة  6آذار  2020ضمنا ،أ ّيام الدّ وام
ّ
صباحا والواحدة بعد ال ّظهر ،وف ًقا للتّعليامت اإلدار ّية الواردة أدناه وا ّلتي ُيرجى ال ّتق ّيد هبا تق ّيدً ا تا ًّما.
ال ّثامنة والنّصف
ً

 .1تسجيل التـّالمذة احلالييّن وإخـوتهم اجلدد

السابقة إن ُوجدت ،مع ّ
تعذر قبول طلب ال ّتسجيل اجلديد قبل تسكريها.
تسديد املستح ّقات ّ
دفع رسم ال ّتسجيل ،وقدره ثالثمئة ألف لرية لبنان ّية ( 300.000ل.ل ).لل ّتالمذة احلال ّيني.

 .2تسجيل التـّالمذة اجلُدد
رشوط القبول

تقبل ال ّثانو ّية التّالمذة اجلدد يف:
األول  2020حدًّ ا أقىص.
ّ
السنة ال ّثالثة من عمرهم يف  31كانون ّ
الروضة األوىل ( ،)KG1عىل أن يكونوا قد أمتّوا ّ
صف ّ
والروضة ال ّثالثة ( ،)KG3عىل أن يكونوا فقط من إخوة/أخوات ال ّتالمذة احلال ّيني.
الروضة ال ّثانية (ّ )KG2
ص َّفي ّ
ً
الحقا.
الصفوف األساس ّية وال ّثانو ّية ) ،(Grade 1 to Secondary 3عىل أن خيضعوا المتحان دخول ُُيدَّ د موعده

األول ّية
اإلجراءات ّ

ملء طلب االنتساب والتّن ّبه إىل املالحظات الواردة يف أسفل قسيمة االنتساب هذه.
ٍ
ً
مسبقا.
موعد حمدَّ ٍد منها
املعني(ة) مع اإلدارة بنا ًء عىل
لقاء األهل وال ّتلميذ(ة)
ّ

املستندات امللطلوبة

لصفوف مرحلة احلضانة ):(KG1- KG2- KG3

 إخراج قيد أصيل ونسخة عنه( .ونسخة عن جواز السفر إذا وجد). ست صور شمس ّية ملونة.الص ّحي.
صح ّية و نسخة عـن صفحة ال ّلقاحات يف الدفرت ّ
 شهادة ّالرتبية.
اخلاص يف وزارة ّ
 إفـادة مدرس ّية مصدّ قة من مصلحة التّعليمّ
لصفوف املرحلتني األساس ّية وال ّثانو ّية ):(Grade 1 to Secondary 3
ّ
 إخراج قيد أصيل ونسخة عنه( .ونسخة عن جواز السفر إذا وجد).ملونتان.
 صورتان شمسيتان ّالرتبية.
اخلاص يف وزارة ّ
 إفـادة مدرس ّية مصدّ قة من مصلحة التّعليمّ
السابقة.
 -دفرت العالمات مصدّ ًقا من إدارة املدرسة ّ

رسـم التسجيل  - :أربعمئة ألف لرية لبنان ّية ( 400.000ل.ل ).للتّالمذة اجلدد.
 -ثالثمئة ألف لرية لبنان ّية ( 300.000ل.ل ).للتّالمذة اجلدد الذين لدهيم إخوة/أخوات حال ّيون يف الثانو ّية.

 .3مالحظتان هامّتان

الدراس  ،2021/2020وهو ال ُير ّد يف حال إلغائه
املدرس للعا ّم
ُيشكّل رسم ال ّتسجيل دفعة من القسط
ّ
ّ
ألي ٍ
سبب كان.
ّ
ويل أمره(ها) بالقبول
الراهبات األنطون ّيات ،مار الياس -غزير ،اعرتا ًفا من ّ
ُيعتَب تسجيل التّلميذ(ة) يف ثانو ّية ّ
بطابعها ونظامها الوارد كام ً
اإللكرتوينwww.asg.edu.lb :
ال عىل موقعها
ّ

مع الدّ عاء بالتّوفيق للجميع.

اإلدارة

January 15, 2020

Dear Parents,
It is with great pleasure that we welcome your children to Antonine Sisters School, Ghazir. Enrollment
for the academic year 2020/2021 extends from January 20, 2020 to January 31, 2020 for all current
students. Registration for new students begins on Monday, February 3, 2020 and continuous until
Friday, March 6, 2020. All formalities should take place during school hours from 8:30a.m. to 1:00p.m.
and according to the guidelines below.

1. Settle all unpaid balances (if available). We regret to inform you that we will not accept
any registration applications with previously unpaid balances.
2. Registration fee: 300,000 L.L.

We accept new students in the:
KG1 Class: children who will be 3 years old by the end of December 2020.
KG2 & KG3 Classes: only children who are siblings of current students.
Grade 1 to Secondary 3 Classes: students who pass the Entrance Exams, which will be
announced at a later date.

Kindly fill out the application form and submit it to the Central Administration.
Please note the remark at the bottom of the form.
Accompany your child/children to an interview appointed by the administration.
Preschoolers (KG1, KG2 & KG3):
- Identity Card and 1 photocopy of it (and 1 copy of the passport if available)
- 6 colored passport-sized photos
- Medical certificate + and Photocopy of vaccination record
- School Attestation certified by Private School Sector at the Ministry of Education
Grade 1 to Secondary 3:
- Identity Card and 1 photocopy of it (and 1 copy of the passport if available)
- 2 colored passport-sized photos
- School Attestation certified by Private School Sector at the Ministry of Education
- Report cards from previous school
400,000 L.L.
- For students who have siblings at school: 300,000 L.L.
- The registration fee is a partial payment of the due fees for the academic year 2020/2021.
It is non-refundable in case of cancellation for any reason.
- We would like to remind parents and guardians that by registering their children at ASG,
they automatically agree to abide by our mission statement as well as all the
rules and regulations set by the school. These are posted on the school website: www.asg.edu.lb
Administration

